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บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

ความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยบูรพา มีภารกิจหลักคือ  การผลิตบัณฑิต  โดยสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพ  

ท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม  และความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีศึกษา  ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคม  

สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการของการใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงเปน

ผูผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมในสาขาวิชาตาง ๆ  นั้นจะตองมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต  เพ่ือเปน

การประเมินคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติงานยังหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  ซ่ึง

สามารถทราบผลสะทอนกลับจากตลาดแรงงานและสังคมโดยตรงวาบัณฑิตนั้นมีความสามารถ  มีความพรอมใน

การปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด มีขอบกพรองประการใดบาง  สิ่งใดท่ีตองการแกไขปรับปรุงในการผลิตบัณฑิต  

ตลอดจนสามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของผูประกอบการมากท่ีสุด  

 จากเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงมอบหมายใหงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

กองแผนงาน   ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของนายจางหรือผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา เปนประจําอยางตอเนื่อง และในปนี้เปนการสํารวจในปการศึกษา ๒๕๕๔  เพ่ือวิเคราะห ศึกษา

การปฏิบัติงานของบัณฑิตนั้นมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความตองการของแรงงานในสภาพการณ

ปจจุบันเพียงใด  นอกจากนี้ขอมูลท่ีไดจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

บูรพาใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจาง หรือผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

บูรพา 

 ๒. เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการ เก่ียวกับคุณลักษณะและความสามารถใน

การปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

  



๒ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑.  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายจาง หรือผูบังคับบัญชาตอบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา ในดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ซ่ึงจะเปนแนวทางกําหนดนโยบายและวางแผนในการจัดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาและสงเสริมบัณฑิตให

ประสบความสําเร็จในการทํางานมากข้ึน 

 ๒.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตในปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๓.  เพ่ือเปดโอกาสใหนายจางหรือผูบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็น ใหมหาวิทยาลัยนํามาใชเปน

แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน และประเทศ 

 

ขอบเขตของการสํารวจ 

 ประชากรท่ีใชในการสํารวจ 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นายจาง หรือผูบังคับบัญชาท่ีบัณฑิตรุนปการศึกษา ๒๕๕๔  

ปฎิบัติงานดวยจํานวน  ๔,๙๑๓  คน  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคตนและภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๔  และภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๕  

โดยเลือกจากบัณฑิตท่ีมีงานทํา และประเภทของงานท่ีทําไมใชดําเนินธุรกิจอิสระหรือเปนเจาของกิจการ 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

 ๑. มหาวิทยาลัยบูรพา  หมายถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขต

สระแกว 

 ๒. คณะ  หมายถึง หนวยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

และมีผูสําเร็จการศึกษาแลว  ในปการศึกษาท่ี ๒๕๕๔   จํานวน   ๑๙   คณะ ประกอบดวย 

  ๒.๑ คณะการจัดการและการทองเท่ียว 

  ๒.๒ คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

  ๒.๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

  ๒.๔ คณะพยาบาลศาสตร 

  ๒.๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 

  ๒.๖ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 



๓ 

  ๒.๗ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

  ๒.๘ คณะโลจิสติกส 

  ๒.๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  ๒.๑๐ คณะวิทยาศาสตร 

  ๒.๑๑ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

  ๒.๑๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๒.๑๓ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  ๒.๑๔ คณะวิศวกรรมศาสตร 

  ๒.๑๕ คณะศิลปกรรมศาสตร 

  ๒.๑๖ คณะศึกษาศาสตร 

  ๒.๑๗ คณะสหเวชศาสตร 

  ๒.๑๘ คณะสาธารณสุขศาสตร 

  ๒.๑๙ คณะอัญมณี 

 ๓. วิทยาลัย หมายถึง หนวยงานระดับคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาและมีผูสําเร็จ

การศึกษาแลว ในปการศึกษาท่ี ๒๕๕๔   จํานวน ๔  วิทยาลัย ประกอบดวย 

  ๓.๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  ๓.๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

  ๓.๓ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

  ๓.๔ วิทยาลัยนานาชาต ิ

 ๔. บัณฑิต  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ

ปริญญาเอกทุกคณะ/วิทยาลัย รุนปการศึกษา ๒๕๕๔   ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๕. ผูใชบัณฑิต  หมายถึง นายจาง ผูบังคับบัญชา หรือบุคคล ท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๖. ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การศึกษาความพึงพอใจของนายจาง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา รุนป

การศึกษา ๒๕๕๔   เปนการศึกษาเฉพาะบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท และปริญญาเอกท่ีไดงานทํา และประเภทงานท่ีทําไมใชดําเนินธุรกิจอิสระหรือเปนเจาของกิจการ

เทานั้น  



๔ 

คํายอ 

  กท.    หมายถึง   คณะการจัดการและการทองเท่ียว 

  พผท.    หมายถึง   คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

  ทล.    หมายถึง   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

  พย.    หมายถึง   คณะพยาบาลศาสตร 

  ภม.    หมายถึง   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 

  มน.    หมายถึง   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รน.    หมายถึง   คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

  ลจ.    หมายถึง   คณะโลจิสติกส 

  วทส.   หมายถึง   คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  วท.    หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร 

  วก.    หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

  วศป.   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

  วส.    หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

  วศ.    หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร 

  ศป.    หมายถึง   คณะศิลปกรรมศาสตร 

  ศษ.    หมายถึง   คณะศึกษาศาสตร 

  สว.    หมายถึง   คณะสหเวชศาสตร 

  สธ.    หมายถึง   คณะสาธารณสุขศาสตร 

  อญ.    หมายถึง   คณะอัญมณี 

  วบร.   หมายถึง   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

  IC    หมายถึง   วิทยาลัยนานาชาติ 

  ว.พ.    หมายถึง   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

  วจป.   หมายถึง   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

 



 

บทท่ี ๒ 

วิธีการดําเนินการสํารวจ 
 

 การสํารวจครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา ๒๕๕๔  

ดวยความมุงหมายเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต ขอเสนอแนะของ         

ผูใชบัณฑิต  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการศึกษาคนควา  

ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูใชบัณฑิตท่ีบัณฑิตปฏิบัติงานดวย จํานวน  ๔,๙๑๓ คน  

จากผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๔  ท่ีตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต  ท่ีมีงานทําแลว 

และประเภทงานท่ีบัณฑิตทําเปนหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหนวยงานอ่ืนๆ  

ซ่ึงมิใชดําเนินธุรกิจอิสระหรือ เปนเจาของกิจการ 

 



๖ 

ตารางท่ี ๑ จํานวนประชากรนายจาง หรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา ๒๕๕๔ ท่ีสงแบบสํารวจและตอบกลับ 

คณะ/วิทยาลยั 
ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรบัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สง ตอบ รอยละ สง ตอบ รอยละ สง ตอบ รอยละ สง ตอบ รอยละ 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว ๕๘๘ ๑๗๐ ๒๘.๙๑ -  - - - - - - - - 

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ๔๐ ๑๘ ๔๕.๐๐ -  - - - - - - - - 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๔๕ ๑๖ ๓๕.๕๖  - - - - - - - - - 

คณะพยาบาลศาสตร ๑๗๒ ๙๕ ๕๕.๒๓  - - - ๙๐ ๒๔ ๒๖.๖๗ ๓ ๓ ๑๐๐ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ๕๕ ๒๒ ๔๐.๐๐ -  - - ๔ ๑ ๒๕.๐๐ - - - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๔๘ ๑๔๒ ๓๑.๗๐ -  - - ๗ ๓ ๔๒.๘๖ - - - 

คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร ๔๘๓ ๑๖๔ ๓๓.๙๕ -  - - ๓ ๒ ๖๖.๖๗ - - - 

คณะโลจสิติกส ๒๑๓ ๖๒ ๒๙.๑๑ - - - ๕๘ ๑๘ ๓๑.๐๓ - - - 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ๘๖ ๓๓ ๓๘.๓๗ - - - ๔ ๔ ๑๐๐.๐๐ - - - 

คณะวิทยาศาสตร ๑๘๓ ๗๗ ๔๒.๐๘ - - - ๑๑ ๔ ๓๖.๓๖ ๑ ๑ ๑๐๐ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๑๒๐ ๓๕ ๒๙.๑๗  - - - ๒ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๔ ๔ ๑๐๐ 

คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ๑๘๔ ๗๑ ๓๘.๕๙  - - - - - - - - - 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐๓ ๓๘ ๓๖.๘๙ -  - - - - - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๔๓๑ ๑๑๕ ๒๖.๖๘ -  - - ๕ - ๐.๐๐ - - - 

คณะศลิปกรรมศาสตร ๑๑๓ ๓๔ ๓๐.๐๙ -  - - - - - - - - 

คณะศึกษาศาสตร ๕๙๔ ๒๔๖ ๔๑.๔๑ ๑๗ ๙ ๕๒.๙๔ ๘๖ ๔๓ ๕๐.๐๐ - - - 

คณะสหเวชศาสตร ๒๗ ๑๖ ๕๙.๒๖  - - - - - - - - - 

คณะสาธารณสุขศาสตร ๒๐๑ ๘๙ ๔๔.๒๘  - - - - - - - - - 

คณะอัญมณ ี ๔๒ ๙ ๒๑.๔๓ -  - - - - - - - - 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ - - - - - - ๒๓ ๑๑ ๔๗.๘๓ - - - 

วิทยาลัยนานาชาต ิ ๒๐ ๕ ๒๕.๐๐ - - - - - - - - - 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  - - - - - - ๔๓๗ ๑๖๕ ๓๗.๗๖ ๑ ๑ ๑๐๐ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา  - - - - - - ๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๕ ๔ ๘๐.๐๐ 

รวมท้ังหมด ๔๑๔๘ ๑๔๕๗ ๓๕.๑๓ ๑๗ ๙ ๕๒.๙๔ ๗๓๔ ๒๘๐ ๓๘.๑๕ ๑๔ ๑๓ ๙๒.๘๕๗ 

๖ 



๗ 

จากตารางท่ี ๑ พบวา แบบสํารวจการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

บูรพา จํานวน ๔,๙๑๓ ฉบับ ไดรับการตอบกลับจากนายจางหรือผูบังคับบัญชา จํานวน ๑,๗๕๙ ฉบับ คิดเปน         

รอยละ ๓๕.๘๐ เม่ือพิจารณาในแตละระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ ๓๕.๑๓               

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ ๕๒.๒๙ ระดับปริญญาโท รอยละ๓๘.๑๕ และระดับปริญญาเอก คิดเปน     

รอยละ ๙๒.๘๖ 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจ 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการสํารวจครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มีจํานวน ๓ ตอน 

ประกอบดวย 

 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามหรือผูใชบัณฑิต และของบัณฑิต ประกอบดวย 

ระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชาของบัณฑิต  ชื่อสถานประกอบการ  ลักษณะของสถานประกอบการของ

ผูตอบแบบสอบถาม และงานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือไม มีจํานวน   

๖  ขอ 

 ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต 

 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา           

รุนปการศึกษา ๒๕๕๔  ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ มีจํานวน ๒๕ ขอ 

 เกณฑการใหคะแนน คือ 

 ๕ = มากท่ีสุด 

 ๔ = มาก 

 ๓ = ปานกลาง 

 ๒ = นอย 

 ๑ = นอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 เปนแบบสอบถามท่ีใหผูใชบัณฑิตท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

เสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายเปด ๒ ขอ 

  



๘ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑. รวบรวมขอมูลสถานท่ีทํางานของบัณฑิตจากการตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยบูรพา  รุนปการศึกษา ๒๕๕๔  โดยทําการสํารวจตั้งแตวันท่ี  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันท่ี  

๘ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕  และคัดเลือกเฉพาะขอมูลสถานท่ีทํางานของบัณฑิตท่ีไมไดดําเนินธุรกิจอิสระหรือเปน

เจาของกิจการ จํานวน  ๔,๙๑๓  คน   

 ๒. สงแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขอความรวมมือทางไปรษณียถึงผูใชบัณฑิตตามท่ีอยูของสถานท่ี

ทํางานท่ีบัณฑิตระบุไวในขอ ๑ ในชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๖  พรอมท้ังแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  เพ่ือใหผูใชบัณฑิตสงแบบสอบถามกลับมา  โดยกองแผนงานไดรับแบบสอบถาม         

ท่ีสงกลับมาในชวงเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน  ๑,๗๕๙ ฉบับ  คิดเปนรอยละ ๓๕.๘๐               

ของแบบสอบถามท่ีสงไปท้ังหมด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ๑. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป  ประกอบดวย  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามหรือผูใชบัณฑิต  

ประกอบดวย ลักษณะของสถานประกอบการของผูตอบแบบสอบถาม และงานท่ีบัณฑิตปฏิบัติอยูตรงหรือ

สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือไม ใชการแจกแจงความถ่ี  และคารอยละ 

 ๒. การวิเคราะหตามจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือศึกษาความคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชคาเฉลี่ย ( x )  ซ่ึงไดกําหนดการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยในการ

ประเมิน ดังนี้ 

 ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

              อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

              อยูในระดับมาก 

 ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

              อยูในระดับปานกลาง 

 ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

              อยูในระดับนอย 

 ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

               อยูในระดับนอยท่ีสุด



 

บทท่ี ๓ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของการสํารวจเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา ๒๕๕๔  โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 

 ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ตอนท่ี ๓ สรุปขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

  

ผลการวิเคราะหขอมูลของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ตอนที่ ๑   ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปซ่ึงเปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามหรือนายจางของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี  ประกอบดวย ลักษณะของสถานประกอบการของผูตอบแบบสอบถาม และงานท่ีบัณฑิตปฏิบัติ

อยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือไม ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 

  



๑๐ 

ตารางท่ี ๒ ลักษณะของสถานประกอบการของนายจางหรือผูบังคับบัญชาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

 

คณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน อ่ืนๆ 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว ๑๗ ๑๐.๐๐ ๑๓๕ ๗๙.๔๑ ๒ ๑.๑๘ ๑๔ ๘.๒๔ ๒ ๑.๑๘ ๑๗๐ 

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ๑๔ ๗๗.๗๘ ๔ ๒๒.๒๒ - -  - -  - -  ๑๘ 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๓ ๑๘.๗๕ ๑๒ ๗๕.๐๐ - -  - -  ๑ ๖.๒๕ ๑๖ 

คณะพยาบาลศาสตร ๖๙ ๗๒.๖๓ ๒๖ ๒๗.๓๗ - -  - -  - -  ๙๕ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ๖ ๒๗.๒๗ ๘ ๓๖.๓๖ ๗ ๓๑.๘๒ ๑ ๔.๕๕ - -  ๒๒ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๒ ๘.๔๕ ๑๑๒ ๗๘.๘๗ ๒ ๑.๔๑ ๑๓ ๙.๑๕ ๓ ๒.๑๑ ๑๔๒ 

คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร ๗๘ ๔๗.๕๖ ๕๙ ๓๕.๙๘ - -  ๑๔ ๘.๕๔ ๑๓ ๗.๙๓ ๑๖๔ 

คณะโลจสิติกส ๔ ๖.๔๕ ๕๖ ๙๐.๓๒ - -  - -  ๒ ๓.๒๓ ๖๒ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ๗ ๒๑.๒๑ ๒๑ ๖๓.๖๔ - -  - -  ๕ ๑๕.๑๕ ๓๓ 

คณะวิทยาศาสตร ๑๒ ๑๕.๕๘ ๖๓ ๘๑.๘๒ - -  - -  ๒ ๒.๖๐ ๗๗ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๑๑ ๓๑.๔๓ ๒๒ ๖๒.๘๖ - -  ๑ ๒.๘๖ ๑ ๒.๘๖ ๓๕ 

คณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ๘ ๑๑.๒๗ ๕๖ ๗๘.๘๗ ๒ ๒.๘๒ ๓ ๔.๒๓ ๒ ๒.๘๒ ๗๑ 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๒๖ ๖๘.๔๒ ๑๐ ๒๖.๓๒ ๒ ๕.๒๖ - -  - -  ๓๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๗ ๖.๐๙ ๑๐๔ ๙๐.๔๓ ๓ ๒.๖๑ - -  ๑ ๐.๘๗ ๑๑๕ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ๕ ๑๔.๗๑ ๒๘ ๘๒.๓๕ - -  - -  ๑ ๒.๙๔ ๓๔ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๓๒ ๕๓.๖๖ ๙๘ ๓๙.๘๔ - -  ๔ ๑.๖๓ ๑๒ ๔.๘๘ ๒๔๖ 

คณะสหเวชศาสตร ๔ ๒๕.๐๐ ๑๒ ๗๕.๐๐ - -  - -  - -  ๑๖ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ๕๙ ๖๖.๒๙ ๒๖ ๒๙.๒๑ - -  - -  ๔ ๔.๔๙ ๘๙ 

คณะอัญมณ ี - -  ๙ ๑๐๐.๐๐ - -  - -  - -  ๙ 

วิทยาลัยนานาชาต ิ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ - -  - -  - -  ๕ 

รวมท้ังหมด ๔๗๕ ๓๒.๖๐ ๘๖๕ ๕๙.๓๗ ๑๘ ๑.๒๔ ๕๐ ๓.๔๓ ๔๙ ๓.๓๖ ๑,๔๕๗ 

  

จากตารางท่ี  ๒  พบวา  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๔๕๗ คน  สวนใหญ 

ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน รอยละ ๕๙.๓๗ รองลงมาเปนหนวยงานราชการ รอยละ  ๓๒.๖๐ ธนาคาร/สถาบัน

การเงิน รอยละ  ๓.๔๓ สถานประกอบการอ่ืนๆ รอยละ ๓.๓๖ และรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ ๑.๒๔  

  



๑๑ 

ตารางท่ี ๓ จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีปฏิบัติงานตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  

 

คณะ/วิทยาลัย 
ตรง/สอดคลอง ไมตรง/ไมสอดคลอง 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว ๑๓๕ ๗๙.๔๑ ๓๕ ๒๐.๕๙ ๑๗๐ 

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ๑๖ ๘๘.๘๙ ๒ ๑๑.๑๑ ๑๘ 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๑๒ ๗๕.๐๐ ๔ ๒๕.๐๐ ๑๖ 

คณะพยาบาลศาสตร ๙๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๙๕ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ๑๕ ๖๘.๑๘ ๗ ๓๑.๘๒ ๒๒ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐๒ ๗๑.๘๓ ๔๐ ๒๘.๑๗ ๑๔๒ 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ๑๑๖ ๗๐.๗๓ ๔๘ ๒๙.๒๗ ๑๖๔ 

คณะโลจิสติกส ๔๒ ๖๗.๗๔ ๒๐ ๓๒.๒๖ ๖๒ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ๒๔ ๗๒.๗๓ ๙ ๒๗.๒๗ ๓๓ 

คณะวิทยาศาสตร ๖๕ ๘๔.๔๒ ๑๒ ๑๕.๕๘ ๗๗ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๒๗ ๗๗.๑๔ ๘ ๒๒.๘๖ ๓๕ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ๔๕ ๖๓.๓๘ ๒๖ ๓๖.๖๒ ๗๑ 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ๓๐ ๗๘.๙๕ ๘ ๒๑.๐๕ ๓๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๐๕ ๙๑.๓๐ ๑๐ ๘.๗๐ ๑๑๕ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ๓๑ ๙๑.๑๘ ๓ ๘.๘๒ ๓๔ 

คณะศึกษาศาสตร ๒๐๘ ๘๔.๕๕ ๓๘ ๑๕.๔๕ ๒๔๖ 

คณะสหเวชศาสตร ๑๓ ๘๑.๒๕ ๓ ๑๘.๗๕ ๑๖ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ๘๐ ๘๙.๘๙ ๙ ๑๐.๑๑ ๘๙ 

คณะอัญมณี ๘ ๘๘.๘๙ ๑ ๑๑.๑๑ ๙ 

วิทยาลัยนานาชาต ิ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๕ 

รวมท้ังหมด ๑,๑๗๓ ๘๐.๕๑ ๒๘๔ ๑๙.๔๙ ๑,๔๕๗ 

 
จากตารางท่ี  ๓  พบวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๔๕๗ คน ปฏิบัติงาน

ตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา รอยละ ๘๐.๕๑ และไมตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษา รอยละ ๑๙.๔๙ 

  



๑๒ 

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวย ผลการวิเคราะห

ขอมูลในดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 

 

  



๑๓ 

ตารางท่ี ๔ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตร ีปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก คาเฉลี่ย 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม ๔.๐๔ 

2. ดานความรู ๓.๘๖ 

3. ดานทักษะทางปญญา ๓.๗๒ 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ๓.๙๓ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๖๘ 

6. ดานทักษะพิสัย (สําหรับคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร) ๔.๐๓ 

6. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล (สําหรับคณะพยาบาลศาสตร) ๓.๕๗ 

7. ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๙๑ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม ๓.๘๖ 

 

จากตารางท่ี ๔ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉลี่ยรวม อยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๘๖ 

 เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๘๖  

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๒  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๓  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๖๙  

ดานทักษะพิสัย ของบัณฑิตคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓  

ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร  พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๕๗  

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๑



ตารางที่ ๕ สรุปความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก กท. พผท. ทล. พย. ภม. มน. รน. ลจ. วทส. วท. วก. วศป. วส. วศ. ศป. ศษ. สว. สธ. อญ. IC รวม

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.03 4.19 4.10 3.90 3.82 4.06 4.17 3.91 4.21 4.03 4.12 3.91 4.28 4.00 3.85 4.09 3.94 4.02 4.31 3.77 4.04

1.1 มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 3.96 4.06 4.06 3.85 3.77 4.02 4.11 3.82 4.30 4.00 4.17 3.93 4.29 3.97 3.82 4.05 3.81 3.93 4.33 3.80 4.00

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 3.99 4.06 4.19 3.89 3.82 3.97 4.15 3.82 4.18 4.05 4.09 3.93 4.26 4.02 3.79 4.09 3.69 4.00 4.44 3.80 4.01

1.3 มีความรับผิดชอบ 4.10 4.28 4.13 3.92 3.86 4.11 4.25 4.02 4.24 4.01 4.11 3.92 4.32 4.05 3.85 4.12 3.94 4.09 4.22 3.80 4.07

1.4 มีความซื่อสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.18 4.33 4.06 4.03 3.95 4.21 4.29 4.08 4.27 4.16 4.20 4.03 4.32 4.09 3.91 4.20 4.13 4.16 4.44 3.80 4.14

1.5 ตรงตอเวลา 3.97 4.11 4.13 3.94 3.77 3.96 4.04 3.74 4.12 3.95 4.03 3.79 4.21 3.89 3.71 3.98 3.94 3.96 4.11 3.60 3.95

1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 3.98 4.28 4.06 3.79 3.73 4.08 4.18 4.00 4.15 4.01 4.14 3.85 4.26 4.01 4.00 4.08 4.13 3.99 4.33 3.80 4.04

2. ดานความรู 3.85 3.96 3.78 3.45 3.64 3.87 3.98 3.78 3.92 3.87 4.05 3.58 4.17 3.84 3.88 4.06 3.70 3.92 4.08 3.80 3.86

2.1 มีความรูในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 3.81 4.17 3.75 3.47 3.64 3.85 3.91 3.74 3.88 3.84 3.97 3.45 4.16 3.77 3.97 4.12 3.56 3.94 4.11 3.80 3.85

2.2 มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ 

และแปลความไดอยางถูกตอง

3.75 3.83 3.81 3.42 3.64 3.79 3.87 3.74 3.82 3.81 3.91 3.55 4.03 3.74 3.65 3.99 3.56 3.85 3.89 3.80 3.77

2.3 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับ

งานที่ไดรับมอบหมาย

3.88 3.78 3.63 3.28 3.50 3.84 4.01 3.69 3.91 3.81 4.09 3.55 4.18 3.81 3.85 4.02 3.63 3.84 4.11 3.80 3.81

2.4 มีความสามารถในการเรียนรูงาน 3.94 4.06 3.94 3.61 3.77 3.99 4.14 3.94 4.06 4.03 4.23 3.79 4.32 4.05 4.03 4.13 4.06 4.04 4.22 3.80 4.01

3. ดานทักษะทางปญญา 3.71 3.96 3.55 3.31 3.44 3.70 3.91 3.64 3.85 3.66 3.71 3.51 4.04 3.61 3.62 3.86 3.61 3.77 4.11 3.80 3.72

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงาน

ไดสําเร็จตามกําหนดเวลา

3.81 4.06 3.75 3.39 3.55 3.76 4.00 3.73 3.82 3.74 3.80 3.56 4.03 3.56 3.74 3.90 3.75 3.73 4.22 3.60 3.77

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางาน

ที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ

3.61 3.83 3.56 3.31 3.50 3.67 3.93 3.66 3.85 3.69 3.63 3.51 3.97 3.56 3.47 3.85 3.63 3.79 4.11 3.80 3.70

๓.๓ ความสามารถในการแกปญหาและทํางาน

ทามกลางความกดดันได

3.66 3.89 3.38 3.25 3.41 3.61 3.80 3.58 3.85 3.66 3.54 3.48 3.82 3.57 3.47 3.75 3.63 3.74 4.11 4.00 3.66

๓.๔ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.67 3.83 3.50 3.27 3.41 3.63 3.88 3.63 3.82 3.57 3.66 3.49 4.16 3.63 3.62 3.86 3.44 3.73 4.00 3.80 3.68

๓.๕ สามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนา

ตนเองได

3.82 4.17 3.56 3.32 3.32 3.84 3.96 3.60 3.91 3.64 3.94 3.52 4.24 3.74 3.82 3.94 3.63 3.88 4.11 3.80 3.79

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

3.93 4.16 3.93 3.70 3.69 3.94 4.07 3.78 4.16 3.88 4.03 3.81 4.22 3.87 3.81 4.00 3.76 3.93 4.33 3.68 3.93

4.1 ความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.03 4.00 4.00 3.89 3.73 4.08 4.16 3.98 4.33 3.99 4.11 3.96 4.39 3.97 3.91 4.11 3.94 4.04 4.56 3.60 4.04

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 4.09 4.33 4.13 3.86 3.82 4.02 4.12 3.84 4.21 4.03 4.14 3.96 4.32 3.96 4.00 4.05 3.88 3.99 4.44 3.60 4.04

๑๔
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4.3 มีความเปนผูนําที่ดี 3.45 3.89 3.56 3.23 3.36 3.46 3.80 3.37 3.70 3.42 3.71 3.28 3.84 3.51 3.32 3.68 3.38 3.60 3.78 3.40 3.54

4.4 ปฏิบัติตามหนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน

4.05 4.39 4.06 3.80 3.77 4.04 4.12 3.84 4.30 3.96 4.00 3.94 4.32 3.96 3.94 4.04 3.81 4.00 4.44 3.80 4.03

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 4.05 4.17 3.88 3.72 3.77 4.08 4.13 3.85 4.27 3.99 4.17 3.93 4.24 3.96 3.85 4.11 3.81 4.00 4.44 4.00 4.02

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.73 3.94 3.55 3.40 3.58 3.77 3.76 3.60 3.78 3.64 3.79 3.49 3.90 3.57 3.50 3.87 3.55 3.67 3.67 3.90 3.68

5.1 มีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปล

ผลวิเคราะหตางๆ

3.76 3.89 3.63 3.33 3.59 3.70 3.81 3.55 3.73 3.83 3.74 3.49 3.87 3.72 3.47 3.86 3.50 3.67 3.78 3.80 3.69

5.2 ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการ

ติดตอสื่อสาร

3.93 4.06 3.88 3.69 3.86 3.95 4.01 3.82 3.97 3.96 4.11 3.69 4.13 3.77 3.79 4.06 3.88 3.92 4.00 4.00 3.92

5.3 ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

การติดตอสื่อสาร

3.29 3.78 2.94 3.13 3.09 3.51 3.32 3.32 3.30 3.09 3.31 2.94 3.47 3.10 2.97 3.53 3.19 3.20 3.22 4.00 3.29

5.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

3.93 4.06 3.75 3.43 3.77 3.92 3.91 3.69 4.12 3.68 3.97 3.83 4.13 3.68 3.76 4.02 3.63 3.88 3.67 3.80 3.83

6. ดานทักษะพิสัย 4.03 4.03

๖.๑ มีความสามารถในการทําหัตถการทาง

การแพทยแผนไทยประยุกตตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต

4.11 4.11

๖.๒ มีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 3.94 3.94

6. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 3.57 3.57

๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาล โดยบูรณาการความรูจาก

ศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ

3.40 3.40

๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ

3.21 3.21

๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาล ดวยความตั้งใจ เต็มใจ 3.85 3.85

๖.๔ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล

 และเคารพในความเปนมนุษยของผูใชบริการ

3.71 3.71

๑๕
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๖.๕ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของ  ผูใชบริการเปนสําคัญ

3.78 3.78

๖.๖ ปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักความ

ประหยัด และคํานึงถึงสภาวะโลกรอน

3.46 3.46

7. ความพึงพอใจในภาพรวม 3.90 4.11 4.06 3.66 3.68 3.94 4.02 3.85 4.15 3.87 4.03 3.70 4.08 3.83 3.71 4.00 3.81 3.81 4.11 3.80 3.91

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.86 4.05 3.83 3.57 3.64 3.88 3.99 3.76 4.01 3.82 3.96 3.67 4.12 3.79 3.73 3.98 3.73 3.85 4.10 3.79 3.86

หมายเหตุ

กท.   หมายถึง คณะการจัดการและการทองเที่ยว   มน.   หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   วก.   หมายถึง  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   ศษ.  หมายถึง  คณะศึกษาศาสตร

พผท. หมายถึง คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร   รน.   หมายถึง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร   วศป. หมายถึง  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร   สว.  หมายถึง  คณะสหเวชศาสตร

ทล.   หมายถึง คณะเทคโนโลยีทางทะเล   ลจ.   หมายถึง คณะโลจิสติกส   วส.   หมายถึง  คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร   สธ.  หมายถึง  คณะสาธารณสุขศาสตร

พย.   หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร   วทส. หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร   วศ.   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร   อญ. หมายถึง  คณะอัญมณี

ภม.   หมายถึง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร   วท.   หมายถึง คณะวิทยาศาสตร   ศป.   หมายถึง  คณะศิลปกรรมศาสตร   IC   หมายถึง  วิทยาลัยนานาชาติ

๑๖



๑๗ 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 

 จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะการจัดการและการทองเท่ียวเฉล่ีย

รวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย ๓.๘๖ 

 เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓  โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ๔.๑๘ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

 ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๕ โดยมีความพึงพอใจท่ี

บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความรอบรู 

สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๕ 

 ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๑ โดยมีความ  

พึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๒ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๑ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๓ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญาและขอตกลงมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๔.๐๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย  ๓.๔๕ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/การนําเสนองาน/ 

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๙๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๙ 

 ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๐ 

 

  



๑๘ 

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

 จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร                

เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๕ 

 เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

 ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๙  โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๓  และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคมนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

อยางละ ๔.๐๖ 

 ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖  โดยนายจางมีความ          

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๗ และมีความพึงพอใจในเรื่อง            

การมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๘ 

 ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๗ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๘๓ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๑๖ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตนมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความ

เปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๙ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือ         

การติดตอสื่อสาร และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/            

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๘ 

 ดานทักษะพิสัย พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ โดยนายจางมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทําหัตถการทางการแพทยแผนไทยประยุกตตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขา

การแพทยแผนไทยประยุกต คาเฉลี่ย ๔.๑๑ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน คาเฉลี่ย ๓.๙๔ 

 ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๑  

  



๑๙ 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลเฉล่ียรวม                        

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ๓.๘๓ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๙ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีความขยันอดทน 

อุตสาหะนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๖ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๘ โดยมีความพึงพอใจท่ี

บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความสามารถ

ในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๓ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๕ โดยมีความ          

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๕ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๓๘ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๓  โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๔.๑๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๖ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๕๕ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือ

การติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๒.๙๔ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖  

 

  



๒๐ 

คณะพยาบาลศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ีย ๓.๕๗ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๐ โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การมีความขยันอดทน อุตสาหะนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๙ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๔๕ โดยมีความพึงพอใจ

ท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๑ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความสามารถ

ในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๘ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๓๑ โดยมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๓๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๒๕ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๐ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๘๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๓ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๔๐ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือ

การติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

การติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๑๓ 

 ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๗ 

โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติการพยาบาล ดวยความตั้งใจ เต็มใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๕ และมีความ             

พึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๑ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๖ 

 

  



๒๑ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตรเฉล่ียรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ๓.๖๔ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๒ โดยมี         

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๕ และมีความพึงพอใจ 

ในเรื่องการมีความขยันอดทน อุตสาหะนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๓ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๔ โดยมีความพึงพอใจ         

ท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความสามารถ

ในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๔๔ โดยมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๕๕ และมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๒ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๙ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๘๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๖ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๘ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

การติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๐๙ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๘ 

  



๒๒ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเฉล่ีย

รวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ๓.๘๘ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖ โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ โดยมีความพึงพอใจท่ี

บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความรอบรู 

สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๙ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๐ โดยมีความ          

พึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๔ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๑ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔  โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม และรักษา 

สาธารณสมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๔๖ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๗ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๑ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔  

  



๒๓ 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเฉล่ียรวมอยู

ในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย ๓.๙๙ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๗ โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๙ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๔ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๘ โดยมีความพึงพอใจท่ี

บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความรอบรู 

สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๗ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ โดยมีความ           

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๘๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๗ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๔.๑๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุดคาเฉลี่ย ๓.๘๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๖ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๑ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

การติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๒ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๒ 

  



๒๔ 

คณะโลจิสติกส 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะโลจิสติกสเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก       

มีคาเฉล่ีย ๓.๗๖ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ โดยมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๘ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๔ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๘ โดยมีความพึงพอใจท่ี

บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความสามารถ

ในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๙ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๔ โดยมีความ          

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๓ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๕๘ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๘  โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๙๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๗ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๐ โดยมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

การติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๒ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๕ 

  



๒๕ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๐๑ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๑ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ๔.๓๐ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๒ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี     

ความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๒ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๕ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๑ และ มีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา และความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๘๒ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๖ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๔.๓๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๘ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๒ และ

มีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๕ 

  



๒๖ 

คณะวิทยาศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๘๒ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๖ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๕ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความ

รอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง และมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับ

งานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๘๑ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๖ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๗๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๗ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๘ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๔๒ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๔ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๐๙ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ 

  



๒๗ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๙๖ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๐ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๕ โดยนายจางมีความ             

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี  

ความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๑ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๑ โดยนายจาง            

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๔ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๔ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๗ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๑ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๙ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๑ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๑ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ 

  



๒๘ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเฉล่ียรวม 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๖๗ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๙ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๘ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องการ                   

มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๔๕ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๑ โดยนายจาง          

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๕๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๔๘ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๑ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๙๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปน

ผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๘ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๔๙ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๘๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๒.๙๔ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๐  

  



๒๙ 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรเฉล่ีย

รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๑๒ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรับผิดชอบ และมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย

อยางละ ๔.๓๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๗ โดยนายจางมีความ             

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องการ                        

มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ โดยนายจาง            

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๔ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๒ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด             

มีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๔ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสาร และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ 

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๑๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๔๗ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘  

  



๓๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๗๙ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๙ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๙ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๔ โดยนายจางมีความ            

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องการ                     

มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๔ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๑ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๔ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา และความสามารถในการ

ตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบนอยท่ีสุดเทากัน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๕๖ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๙๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๑ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๑๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๓ 

  



๓๑ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตรเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๗๓ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๘ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ๔.๐๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องการตรง

ตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๑ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๘ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี    

ความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๕ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๒ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๒ และ มีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และความสามารถ

ในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๔๗ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๑ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดี

นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๒ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมี 

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถใน   

การใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร คาเฉลี่ย ๓.๗๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๒.๙๗ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๑ 

  



๓๒ 

คณะศึกษาศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๙๘ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๙ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ๔.๒๐  และมีความพึง

พอใจในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๘ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี 

ความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๙ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๖ โดยนายจาง            

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๔ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๕  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมและรักษา 

สาธารณสมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๑๑ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๖๘ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๓ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

  



๓๓ 

คณะสหเวชศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะสหเวชศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๗๓ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด             

มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๑๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคมนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๖๙ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๐ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี

ความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และการมีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยาง

ถูกตองนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๕๖ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๑ โดยนายจางมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๗๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๔๔ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๖ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๙๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๓๘ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๕๕ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๑๙ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๑ 

  



๓๔ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตรเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๘๕ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๒ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย ๔.๑๖ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๓ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ โดยนายจางมีความ            

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี

ความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๔ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๗ โดยนายจางมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๘ และมีความพึง

พอใจในเรื่องความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา และความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการทํางานนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๗๓ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๔.๐๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๑ 

  



๓๕ 

คณะอัญมณี 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในคณะอัญมณีเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๑๐ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม และมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๔๔ และมีความพึงพอใจในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๑ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘ โดยนายจางมีความ             

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความ

รอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๙  

 ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๑ โดยนายจางมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๔.๒๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีมมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๔.๕๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๘ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๒๒ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๑ 

  



๓๖ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๓.๗๙ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๗ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของ

สังคม มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๘๐ รองลงมา ไดแก การตรงตอเวลา คาเฉลี่ย ๓.๖๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๐ โดยนายจางความ            

พึงพอใจบัณฑิตในทุกเรื่องเทาๆ กัน ประกอบดวย ๑) มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ๒) มีความรอบรู 

สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง ๓) มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ี

ไดรับมอบหมาย และ ๔) มีความสามารถในการเรียนรูงาน  

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๐ โดยนายจางมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลานอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๖๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๘ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๔๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย           

อยางละ ๔.๐๐ รองลงมา ไดแก การมีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆ และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๘๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๐  



๓๗ 

ผลการวิเคราะหขอมูลของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 การวิเคราะหขอมูลของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบไปดวยบัณฑิตระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 

 

ตอนที่ ๑   ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปซ่ึงเปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามหรือนายจางของบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย ลักษณะของสถานประกอบการของผูตอบแบบสอบถาม และงานท่ีบัณฑิต

ปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือไม ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลได

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๖ ลักษณะของสถานประกอบการของผูใชบัณฑิตของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 

คณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน อ่ืนๆ 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๙ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - ๙ 

คณะศึกษาศาสตร ๙ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - ๙ 

ระดับปริญญาโท ๑๓๓ ๔๗.๕๐ ๙๔ ๓๓.๕๗ ๒๓ ๘.๒๑ ๑๗ ๖.๐๗ ๑๓ ๔.๖๔ ๒๘๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๒๔ ๑๐๐.๐๐  - - - - - - - - ๒๔ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  - - - - - - ๑ ๑๐๐.๐๐ - - ๑ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ๓๓.๓๓ - - - - - - ๒ ๖๖.๖๗ ๓ 

คณะรัฐศาสตรและนิตศิาสตร ๑ ๕๐.๐๐ -  - - - - - ๑ ๕๐.๐๐ ๒ 

คณะโลจสิติกส -  - ๑๖ ๘๘.๘๙ ๑ ๕.๕๖ - - ๑ ๕.๕๖ ๑๘ 

คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ -  - - - ๒ ๕๐.๐๐ ๔ 

คณะวิทยาศาสตร ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ -  - - - - - ๔ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๒ ๑๐๐.๐๐  - - - - - - - - ๒ 

คณะศึกษาศาสตร ๔๐ ๙๓.๐๒ ๑ ๒.๓๓  - - - - ๒ ๔.๖๕ ๔๓ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ๙ ๘๑.๘๒ ๑ ๙.๐๙  - - - - ๑ ๙.๐๙ ๑๑ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๕๐ ๓๐.๓๐ ๗๓ ๔๔.๒๔ ๒๒ ๑๓.๓๓ ๑๖ ๙.๗๐ ๔ ๒.๔๒ ๑๖๕ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปญญา 

๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ - - - - - - ๓ 

            

            



๓๘ 

คณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน อ่ืนๆ 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับปริญญาเอก ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑ ๗.๖๙ - - - - ๒ ๑๕.๓๘ ๑๓ 

คณะพยาบาลศาสตร ๓ ๑๐๐.๐๐  - - - - -  - - - ๓ 

คณะวิทยาศาสตร ๑ ๑๐๐.๐๐ -  - - - - - - - ๑ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๓ ๗๕.๐๐  - - - - - - ๑ ๒๕.๐๐ ๔ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร -  - ๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - ๑ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปญญา 
๓ ๗๕.๐๐ - - - - - - ๑ ๒๕.๐๐ ๔ 

รวมท้ังหมด ๑๕๒ ๕๐.๓๓ ๙๕ ๓๑.๔๖ ๒๓ ๗.๖๒ ๑๗ ๕.๖๓ ๑๕ ๔.๙๗ ๓๐๒ 

 

 จากตารางท่ี ๖ พบวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๐๒ คน ปฏิบัติงานใน

หนวยงานราชการ รอยละ ๕๐.๓๓ รองลงมาเปนบริษัทเอกชน รอยละ ๓๑.๔๖ รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๗.๖๒ 

ธนาคาร/สถาบันการเงิน รอยละ ๕.๖๓ และสถานประกอบการอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ ๔.๙๗  

 เม่ือพิจารณาในแตละระดับการศึกษา พบวา  

 บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๙ คน ปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รอยละ ๑๐๐ 

 บัณฑิตระดับปริญญาโท จํานวน ๒๘๐ คน ปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รอยละ ๔๗.๕๐ รองลงมาเปน

บริษัทเอกชน รอยละ ๓๓.๕๗ รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๘.๒๑ ธนาคาร/สถาบันการเงิน รอยละ ๖.๐๗ และสถาน

ประกอบการอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ ๔.๖๔  

 บัณฑิตระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๓ คน ปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รอยละ ๗๖.๙๒ รองลงมาเปน

สถานประกอบการอ่ืนๆ รอยละ ๑๕.๓๘ และบริษัทเอกชน รอยละ ๗.๖๙ 

  



๓๙ 

ตารางท่ี ๗ จํานวนงานท่ีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาปฏิบัติตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

คณะ/วิทยาลัย 
ตรง/สอดคลอง ไมตรง/ไมสอดคลอง 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๙ ๑๐๐ - - ๙ 

คณะศึกษาศาสตร ๙ ๑๐๐.๐๐ - - ๙ 

ระดับปริญญาโท ๒๔๗ ๘๘.๒๑ ๓๓ ๑๑.๗๙ ๒๘๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๒๓ ๙๕.๘๓ ๑ ๔.๑๗ ๒๔ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร -  - ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ ๑๐๐.๐๐ -  - ๓ 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร - - ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ 

คณะโลจิสติกส ๑๔ ๗๗.๗๘ ๔ ๒๒.๒๒ ๑๘ 

คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร ๔ ๑๐๐.๐๐  - - ๔ 

คณะวิทยาศาสตร ๔ ๑๐๐.๐๐  - - ๔ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๒ ๑๐๐.๐๐ - - ๒ 

คณะศึกษาศาสตร ๓๖ ๘๓.๗๒ ๗ ๑๖.๒๘ ๔๓ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ๑๐ ๙๐.๙๑ ๑ ๙.๐๙ ๑๑ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑๔๘ ๘๙.๗๐ ๑๗ ๑๐.๓๐ ๑๖๕ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ๓ ๑๐๐.๐๐ - - ๓ 

ระดับปริญญาเอก ๑๓ ๑๐๐.๐๐ - - ๑๓ 

คณะพยาบาลศาสตร ๓ ๑๐๐.๐๐ - - ๓ 

คณะวิทยาศาสตร ๑ ๑๐๐.๐๐ - - ๑ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๔ ๑๐๐.๐๐ - - ๔ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ๑ ๑๐๐.๐๐ - - ๑ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ๔ ๑๐๐.๐๐ - - ๔ 

รวมท้ังหมด ๒๖๙ ๘๙.๐๗ ๓๓ ๑๐.๙๓ ๓๐๒ 

 

 



๔๐ 

 จากตารางท่ี ๗ พบวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๐๒ คน ปฏิบัติงานตรง

หรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา รอยละ ๘๙.๐๗ และไมตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษา รอยละ ๑๐.๙๓ 

 เม่ือพิจารณาในแตละระดับการศึกษา พบวา  

 บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๙ คน ปฏิบัติงานตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษา รอยละ ๑๐๐ 

 บัณฑิตระดับปริญญาโท จํานวน ๒๘๐ คน ปฏิบัติงานตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

รอยละ ๘๘.๒๑ และไมตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา รอยละ ๑๑.๗๙ 

 บัณฑิตระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๓ คน ปฏิบัติงานตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

รอยละ ๑๐๐ 

  



๔๑ 

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

            ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง  หรือผูบังคับบัญชาของกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวยผล

การวิเคราะหขอมูลในดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๘ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    

     ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก ศึกษาศาสตร 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๐๖ 

๑.๑ มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม ๓.๗๘ 

๑.๒ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม ๔.๐๐ 

๑.๓ มีความรับผิดชอบ ๓.๘๙ 

๑.๔ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ๔.๓๓ 

๑.๕ ตรงตอเวลา ๔.๒๒ 

๑.๖ มีความขยันอดทน อุตสาหะ ๔.๑๑ 

๒. ดานความรู ๔.๐๖ 

๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ๔.๒๒ 

๒.๒ มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง ๓.๘๙ 

๒.๓ มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ๔.๑๑ 

๒.๔ มีความสามารถในการเรียนรูงาน ๔.๐๐ 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๓.๙๑ 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา ๓.๗๘ 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ ๓.๖๗ 

๓.๓ ความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได ๓.๗๘ 

๓.๔ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน ๔.๑๑ 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองได ๔.๒๒ 



๔๒ 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก ศึกษาศาสตร 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ๔.๐๔ 

๔.๑ ความสามารถในการทํางานเปนทีม ๓.๘๙ 

๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง ๔.๑๑ 

๔.๓ มีความเปนผูนําท่ีดี ๓.๖๗ 

๔.๔ ปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบ 

จากผลการปฏิบัติของตน 

๔.๑๑ 

๔.๕ รักษาสาธารณสมบัติ ๔.๔๔ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๑๗ 

๕.๑ มีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆ ๔.๐๐ 

๕.๒ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร ๔.๒๒ 

๕.๓ ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสาร ๔.๑๑ 

๕.๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/การนําเสนองาน/ 

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

๔.๓๓ 

๗. ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๐๐ 

ความพึงพอใจเฉล่ียรวม ๔.๐๔ 

 

จากตารางท่ี ๘ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๐๔  

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๓ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๘ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖ โดยนายจางมีความ           

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๒ และมีความพึงพอใจในเรื่องการ 

มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๘๙ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๒ และ มีความ



๔๓ 

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๖๗  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๔๔ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๗ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๓ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๔.๐๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 



๔๔ 

ตารางท่ี ๙ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก คาเฉล่ีย 

๑. ดานคุณธรรม จรยิธรรม ๔.๓๑ 

๒. ดานความรู ๔.๑๘ 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๔.๐๖ 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ๔.๑๖ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๑๒ 

๖. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ๔.๒๐ 

๗. ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๑๙ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม ๔.๑๗ 

 

จากตารางท่ี ๙ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับปริญญาโทเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๑๗ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๑  

ดานความรู พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๘   

ดานทักษะทางปญญา พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก      

มีคาเฉลี่ย ๔.๑๖  

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๒  

ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๙  

 

  



คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก พย. ภม. มน. รน. ลจ. วทส. วท. วก. ศษ. วบร. ว.พ. วจป. รวม

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.08 4.83 4.28 4.25 4.41 4.42 4.13 4.33 4.17 4.14 4.19 4.44 4.31

1.1 มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 4.00 5.00 4.33 4.00 4.39 4.25 4.25 4.50 4.23 4.09 4.12 4.67 4.32

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม 4.04 4.00 4.00 4.00 4.39 4.25 4.25 4.00 4.16 4.18 4.11 4.33 4.14

1.3 มีความรับผิดชอบ 4.17 5.00 4.00 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 4.14 4.18 4.28 4.33 4.34

1.4 มีความซื่อสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.21 5.00 4.67 4.50 4.44 4.50 4.00 4.50 4.19 4.18 4.34 4.67 4.43

1.5 ตรงตอเวลา 3.96 5.00 4.33 4.50 4.28 4.50 4.00 4.00 4.14 3.91 4.07 4.33 4.25

1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.13 5.00 4.33 4.00 4.44 4.50 4.25 4.50 4.16 4.27 4.20 4.33 4.34

2. ดานความรู 4.08 4.00 4.08 4.13 4.31 4.19 4.25 4.25 4.25 3.98 4.11 4.58 4.18

2.1 มีความรูในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 4.21 3.00 4.00 4.50 4.22 4.25 4.25 4.50 4.28 4.00 4.04 4.67 4.16

2.2 มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง 4.00 4.00 4.00 4.00 4.28 4.00 4.25 4.00 4.21 3.91 4.07 4.67 4.12

2.3 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานที่ไดรับมอบหมาย 4.04 4.00 4.00 4.00 4.39 4.00 4.25 4.50 4.23 4.00 4.08 4.67 4.18

2.4 มีความสามารถในการเรียนรูงาน 4.08 5.00 4.33 4.00 4.33 4.50 4.25 4.00 4.28 4.00 4.25 4.33 4.28

3. ดานทักษะทางปญญา 3.96 4.00 3.93 4.30 4.20 3.70 3.80 4.20 4.15 4.05 4.05 4.40 4.06

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา 3.96 5.00 4.00 4.50 4.17 3.75 4.00 4.00 4.19 4.09 4.07 4.67 4.20

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานที่ไดรับ

      มอบหมายอยางเปนระบบ

3.96 4.00 4.00 4.50 4.17 3.50 3.50 4.50 4.14 4.09 4.08 4.33 4.06

๓.๓ ความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได 3.92 4.00 3.67 4.00 4.39 3.50 3.50 4.50 4.14 4.00 3.99 4.33 3.99

๓.๔ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 3.92 3.00 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 4.09 4.00 3.98 4.00 3.90

๓.๕ สามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองได 4.04 4.00 4.00 4.50 4.28 4.00 4.00 4.00 4.21 4.09 4.12 4.67 4.16

ตารางที่ ๑๐ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย
๔๕



คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก พย. ภม. มน. รน. ลจ. วทส. วท. วก. ศษ. วบร. ว.พ. วจป. รวม

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 4.02 3.60 4.27 4.50 4.42 4.10 4.05 4.40 4.23 4.00 4.18 4.20 4.16

4.1 ความสามารถในการทํางานเปนทีม 4.00 4.00 4.33 4.50 4.56 4.25 4.25 4.50 4.23 4.09 4.22 4.00 4.24

4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 4.04 4.00 4.67 4.50 4.56 4.25 4.25 4.50 4.16 4.36 4.22 4.33 4.32

4.3 มีความเปนผูนําที่ดี 3.96 4.00 3.67 4.00 4.17 3.75 4.00 4.00 4.30 3.64 3.96 4.00 3.95

4.4 ปฏิบัติตามหนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และรับ

ทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
4.08 3.00 4.00 4.50 4.50 4.25 3.75 4.50 4.26 3.82 4.24 4.33 4.10

4.5 รักษาสาธารณสมบัติ 4.00 3.00 4.67 5.00 4.33 4.00 4.00 4.50 4.19 4.09 4.24 4.33 4.20

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ
3.96 4.75 4.50 4.00 4.14 3.94 4.06 4.00 3.99 3.86 3.97 4.33 4.12

5.1 มีความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผล วิเคราะหตางๆ 4.04 5.00 4.67 4.00 4.06 4.00 4.00 4.00 4.16 4.09 4.02 4.33 4.20

5.2 ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสาร 3.96 5.00 4.33 4.50 4.39 4.00 4.25 4.50 4.07 4.00 4.18 4.67 4.32

5.3 ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร 3.63 4.00 4.00 3.00 3.78 3.50 4.00 3.50 3.56 3.55 3.56 4.00 3.67

5.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ 

       การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

4.21 5.00 5.00 4.50 4.33 4.25 4.00 4.00 4.16 3.82 4.12 4.33 4.31

6. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 4.20 4.20

๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาล โดยบูรณาการความรูจากศาสตร

      การพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
4.21 4.21

๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
4.08 4.08

๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาล ดวยความตั้งใจ เต็มใจ
4.29 4.29

๖.๔ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และ

       เคารพในความเปนมนุษยของผูใชบริการ
4.25 4.25

๖.๕ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชบริการเปนสําคัญ 4.29 4.29

๖.๖ ปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักความประหยัด และคํานึงถึงสภาวะโลกรอน 4.08 4.08

7. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.04 4.00 4.33 4.00 4.39 4.25 4.00 4.50 4.12 4.18 4.08 4.33 4.19

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.05 4.20 4.23 4.20 4.31 4.10 4.05 4.28 4.15 4.04 4.10 4.38 4.17

๔๖



๔๗ 

คณะพยาบาลศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๐๕ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘ โดยนายจางมีความ            

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ และมีความพึงพอใจในเรื่องการ 

มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ โดยนายจาง            

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๔ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได และความคิดริเริ่มสรางสรรคใน

การทํางานนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๙๒ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๒ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน   

และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตนมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี            

ความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๖ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๖๓ 

 ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ 

โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติการพยาบาล ดวยความตั้งใจ เต็มใจ และปฏิบัติการพยาบาล โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยของ  ผูใชบริการเปนสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๙ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

การปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักความประหยัด และ

คํานึงถึงสภาวะโลกรอนนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๘ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๔



๔๘ 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตรเฉล่ียรวมอยู

ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๒๐ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๘๓ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมี ๑) ความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม ๒) มีความรับผิดชอบ ๓) มีความ

ซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ๔) ตรงตอเวลา และ ๕) มีความขยันอดทนมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ 

และการมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดยนายจางมีความ               

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย๕.๐๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องมีความรู

ในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลามากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๕.๐๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิต ๑) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม                  

๒) ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง และ ๓) มีความเปนผูนําท่ีดี  มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ และ            

๔) ปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน และ ๕) รักษา          

สาธารณสมบัติ มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๗๕ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิต ๑) ความคลองแคลวในการใช

ตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆ ๒) มีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร และ๓)ความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ย

อยางละ ๕.๐๐ และมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

  



๔๙ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๒๓ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๖๗ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม และมีความรับผิดชอบนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๓ รองลงมา ไดแก การมีความรูใน

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง และมี

ความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๓ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิต ๑) มีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา ๒) มี

ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ ๓) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน

การทํางาน และ ๔) สามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ และ

มีความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได คาเฉลี่ย ๓.๖๗ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 

และรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๖๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดี

นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๗ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๕.๐๐ และ

มีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓  

  



๕๐ 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรเฉล่ีย

รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๒๐ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และตรงตอเวลามากท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก การมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีระเบียบวินัยปฏิบัติตาม

กติกาของสังคม และมีความขยันอดทน อุตสาหะ มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก มีความรอบรู 

สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และมีความสามารถในการเรียนรูงาน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๐ โดยนายจาง      

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา มีความสามารถ

ในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนา

ตนเองไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก ความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลาง

ความกดดันได และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๕.๐๐ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุดคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ 

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๐๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

  



๕๑ 

คณะโลจิสติกส 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะโลจิสติกสเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๓๑ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๑ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรับผิดชอบมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องการตรงตอเวลา

นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๘ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ โดยนายจางมีความ            

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๙ และ 

มีความพึงพอใจในเรื่องการมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๒ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๔.๓๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๒ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม และ                

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี

ความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๗ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๔ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๘ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ 

  



๕๒ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๑๐ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๒ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตรงตอเวลา และมีความ

ขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 

และมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๕ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ โดยนายจางมีความ         

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความ

รอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง และมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับ

งานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๐ โดยนายจาง             

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และความสามารถ

ในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๕๐ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตน

ตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง และปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผล

การปฏิบัติของตนมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย ๓.๗๕ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๔ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๕ และ

มีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕  

  



๕๓ 

คณะวิทยาศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๐๕ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม และ

มีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๕ รองลงมา ไดแก การมีความรับผิดชอบ มีความ

ซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และตรงตอเวลานอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๕                  

โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา มีความรอบรู สามารถตีความ                    

จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย                    

และมีความสามารถในการเรียนรูงาน 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๐ โดยนายจาง            

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการทํางาน และสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

รองลงมา ไดแก ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และความสามารถ

ในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได มีคาเฉลี่ยอยางละ ๓.๕๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๕ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม และปฏิบัติ

ตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติ

ตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตนนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๗๕ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๖ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๕ รองลงมา ไดแก ความคลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผล

วิเคราะหตางๆ ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๔.๐๐  

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

  



๕๔ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเฉล่ียรวมอยู

ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๒๘ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ และมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก มีระเบียบ

วินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม และตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ี

ไดรับมอบหมายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ    

และแปลความไดอยางถูกตอง และมีความสามารถในการเรียนรูงาน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ โดยนายจาง            

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และมี

ความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา 

ไดแก มีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ทํางาน และสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองได มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐  

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตน

ตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง ปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการ

ปฏิบัติของตน และรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก มีความเปนผูนําท่ีดี คาเฉลี่ย 

๔.๐๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ 

  



๕๕ 

คณะศึกษาศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๑๕ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๑๗ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๓ และมีความพึง

พอใจในเรื่องการมีความรับผิดชอบ และการตรงตอเวลานอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๑๔ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยนายจางมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

อยางละ ๔.๒๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยาง

ถูกตองนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๑๕ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๑ และมี

ความพึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๙ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๒๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเปนผูนําท่ีดีมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๐ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๖ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความคลองแคลวในการใช

ตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การ

นําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถ

ในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๖ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๑๒ 

  



๕๖ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๐๔ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๔ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องการตรง

ตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๑ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๘ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ รองลงมา ไดแก การมีความ

รอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง คาเฉลี่ย ๓.๙๑ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๕ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา ความสามารถใน

การตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนา

ตนเองไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๙ รองลงมา ไดแก ความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลาง

ความกดดันได และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมาก

ท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๖ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๖๔ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๘๖ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความคลองแคลวในการใชตัวเลข

และแปลผลวิเคราะหตางๆ มากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๙ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๕ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๘ 

  



๕๗ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตรเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๑๐ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๙ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๓๔ และมีความพึงพอใจ

ในเรื่องการตรงตอเวลานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๗ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๑ โดยนายจางมีความ               

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมี

ความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษานอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๔ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๕ โดยนายจางมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๒ และมีความพึง

พอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๘ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๘ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และ

รับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน และรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๔ และมี

ความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๙๖ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๙๗ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๑๘ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๓.๕๖ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๘ 

  



๕๘ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา

เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๓๘ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๔ โดยนายจางมี

ความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความซ่ือสัตย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๖๗ รองลงมา ไดแก การมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ 

ตรงตอเวลา และมีความขยันอดทน อุตสาหะ มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๓๓ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๕๘ โดยนายจางมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความ

ไดอยางถูกตอง และมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๔.๖๗ รองลงมา ไดแก การมีความสามารถในการเรียนรูงาน คาเฉลี่ย ๔.๓๓ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยนายจาง           

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา และสามารถ

แสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๖๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องความคิด

ริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 

ปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน และรักษาสาธารณ

สมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๓๓ รองลงมา ไดแก ความสามารถในการทํางานเปนทีม และการมีความเปน

ผูนําท่ีดี  มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๖๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ 



๕๙ 

ตารางท่ี ๑๑ ความความพึงพอใจของผูใชบัณฑติตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาเอก                            

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก คาเฉล่ีย 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๔๒ 

๒. ดานความรู ๔.๓๗ 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๔.๒๖ 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ๔.๓๔ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๔๐ 

๖. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ๔.๗๘ 

๗. ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๓๗ 

ความพึงพอใจเฉล่ียรวม ๔.๓๗ 

 

จากตารางท่ี ๑๑ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตระดับปริญญาเอกเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๓๗ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๒  

ดานความรู พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๗  

ดานทักษะทางปญญา พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๖  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก               

มีคาเฉลี่ย ๔.๓๔ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๐  

ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๗๘ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๗ 



๖๐ 

ตารางท่ี ๑๒ ความความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาเอก                            

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก พย. วท. วก. ว.พ. วจป. รวม 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๒๘ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๘ ๔.๔๒ 

๑.๑ มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๒๕ 

๑.๒ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกตกิาของสังคม ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๔๗ 

๑.๓ มีความรับผิดชอบ ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๔๓ 

๑.๔ มีความซื่อสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๕๒ 

๑.๕ ตรงตอเวลา ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๔๒ 

๑.๖ มีความขยันอดทน อุตสาหะ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๔๕ 

๒. ดานความรู ๔.๔๒ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๕๐ ๔.๖๙ ๔.๓๗ 

๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๓๓ 

๒.๒ มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และ                  

แปลความไดอยางถูกตอง 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๒๗ 

๒.๓ มีความสามารถในการประยกุตใชความรูกับงาน 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๔๒ 

๒.๔ มีความสามารถในการเรยีนรูงาน ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๔๗ 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๖๐ ๔.๓๕ ๔.๒๖ 

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จ

ตามกําหนดเวลา 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๓๒ 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเปนระบบ 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๑๗ 

๓.๓ ความสามารถในการแกปญหาและทํางานทามกลาง

ความกดดันได 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๑๒ 

๓.๔ ความคิดริเริม่สรางสรรคในการทํางาน ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๒๕ 

๓.๕ สามารถแสวงหาความรูใหมๆ  และพัฒนาตนเองได ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๔๓ 

       



๖๑ 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก พย. วท. วก. ว.พ. วจป. รวม 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

๔.๑๓ ๔.๔๐ ๔.๓๕ ๔.๖๐ ๔.๒๐ ๔.๓๔ 

๔.๑ ความสามารถในการทํางานเปนทีม ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๔๕ 

๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๒ 

๔.๓ มีความเปนผูนําท่ีด ี ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๘ 

๔.๔ ปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมดิสิทธิของผูอ่ืน  

และรับท้ังผดิและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๒๗ 

๔.๕ รักษาสาธารณสมบัต ิ ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๓๗ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๒๕ ๔.๐๐ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๓๘ ๔.๔๐ 

๕.๑ มีความคลองแคลวในการใชตวัเลข และแปลผล

วิเคราะหตางๆ 
๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๔๘ 

๕.๒ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ 

๕.๓ ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการ

ติดตอสื่อสาร 
๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๗๕ ๔.๑๕ 

๕.๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงาน 

ใหบรรลเุปาหมาย 
๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๔๗ 

๖. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ๔.๗๘ 
 

  
  

๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาล โดยบูรณาการความรูจากศาสตร

การพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของ 
๕.๐๐ 

 
  

  

๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ๔.๓๓ 
 

  
  

๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาล ดวยความตั้งใจ เต็มใจ ๕.๐๐ 
 

  
  

๖.๔ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคาํนึงถึงปจเจกบุคคล และ

เคารพในความเปนมนุษยของผูใชบริการ 
๕.๐๐ 

 
  

  

๖.๕ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยของ

ผูใชบริการเปนสําคญั 
๕.๐๐ 

 
  

  

๖.๖ ปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักความประหยดั และ

คํานึงถึงสภาวะโลกรอน 
๔.๓๓ 

 
  

  

๗. ความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๔.๓๗ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม ๔.๓๖ ๔.๐๗ ๔.๒๕ ๔.๗๘ ๔.๔๑ ๔.๓๗ 



๖๒ 

คณะพยาบาลศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตรเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๓๖ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรับผิดชอบมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๖๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความ

เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความขยันอดทน อุตสาหะนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๔๒ โดยนายจางมีความ           

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามากท่ีสุดคาเฉลี่ย ๔.๖๗ รองลงมา ไดแก การมีความรอบรู 

สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และมีความสามารถในการเรียนรูงาน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๓๓ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ โดยนายจาง         

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๖๗ และมีความ

พึงพอใจในเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 

ปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน และรักษาสาธารณ

สมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๓๓ และมีความพึงพอใจในเรื่องการมีความเปนผูนําท่ีดีนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๖๗ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความคลองแคลวในการใชตัวเลข

และแปลผลวิเคราะหตางๆ มากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๖๗ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสาร และความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

อยางละ ๔.๐๐ 

ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากม่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๗๘ 

โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติการพยาบาล โดยบูรณาการความรูจากศาสตรการพยาบาลและศาสตร           

ท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติการพยาบาล ดวยความตั้งใจ เต็มใจ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และเคารพ             

ในความเปนมนุษยของผูใชบริการ และปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชบริการเปนสําคัญมาก

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ รองลงมา ไดแก การปฏิบัติการพยาบาล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และปฏิบัติการ

พยาบาล โดยยึดหลักความประหยัด และคํานึงถึงสภาวะโลกรอนนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ 4.๓๓ 
ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.๓๓ 



๖๓ 

คณะวิทยาศาสตร 

จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๐๗ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีระเบียบวินัยปฏิบัติตาม

กติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตรงตอเวลา และมีความขยันอดทน 

อุตสาหะ   

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา           

มีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการประยุกตใชความรู

กับงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีความสามารถในการเรียนรูงาน 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา 

มีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ มีความสามารถในการแกปญหา

และทํางานทามกลางความกดดันได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน และสามารถแสวงหาความรูใหมๆ     

และพัฒนาตนเองได  

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม และ 

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ รองลงมา ไดแก การมีความเปน

ผูนําท่ีดี การปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน และ

รักษาสาธารณสมบัติ มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความคลองแคลว

ในการใชตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆ มีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร มีความสามารถ

ในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสาร และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา

ขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 



๖๔ 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเฉล่ียรวม         

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๒๕ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด              

มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม และมีความ

รับผิดชอบนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ โดยนายจางมีความ             

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในเรื่อง

ความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมายนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๔.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม

กําหนดเวลา มีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ มีความสามารถใน

การแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน และสามารถแสวงหา

ความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองได  

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๕ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และ

รับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตนมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๗๕ รองลงมา ไดแก ความสามารถในการทํางาน

เปนทีม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง มีความเปนผูนําท่ีดี และรักษาสาธารณสมบัติ มีคาเฉลี่ย 

อยางละ ๔.๒๕ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๘ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาไทย

เพ่ือการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๕.๐๐ และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๐๐ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕



๖๕ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  

จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตรเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๗๘ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในทุกดานอยูระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๕.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีระเบียบวินัยปฏิบัติตาม

กติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตรงตอเวลา และมีความขยันอดทน 

อุตสาหะ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยนายจางมีความ              

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีความสามารถในการ

เรียนรูงานมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ รองลงมา ไดแก มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และมีความ

รอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยนายจาง

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการทํางาน และสามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ 

รองลงมา ไดแก ความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และความสามารถ

ในการแกปญหาและทํางานทามกลางความกดดันได มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานเปนทีม              

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง และรักษาสาธารณสมบัติมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ 

รองลงมา ไดแก มีความเปนผูนําท่ีดี และปฏิบัติตามหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และรับท้ังผิดและชอบจาก 

ผลการปฏิบัติของตน มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๕.๐๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความ

คลองแคลวในการใชตัวเลขและแปลผลวิเคราะหตางๆ มีความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร            

มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสาร และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย  

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๕.๐๐ 

 



๖๖ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา

เฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๔๑ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบในแตละดานท่ีสํารวจ พบวา  

ดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๕๘ โดย

นายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม มีความซ่ือสัตยและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และมีความขยันอดทน อุตสาหะมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๗๕ และมีความพึงพอใจในเรื่องการ            

มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๒๕ 

ดานความรู พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ๔.๖๙ โดยนายจางมีความ

พึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความรอบรู สามารถตีความ จับใจความ และแปลความไดอยางถูกตอง มีความสามารถในการ

ประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีความสามารถในการเรียนรูงานมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ 

๔.๗๕ รองลงมา ไดแก มีความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา คาเฉลี่ย ๔.๕๐ 

ดานทักษะทางปญญา พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๕ โดยนายจาง             

มีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ และ

สามารถแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองไดมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๕๐ รองลงมา ไดแก 

ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานไดสําเร็จตามกําหนดเวลา ความสามารถในการแกปญหาและทํางาน

ทามกลางความกดดันได และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน  มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๒๕ 

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และขอตกลง 

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐ และมีความพึงพอใจในความสามารถในการทํางานเปนทีม และการมีความเปนผูนําท่ีดี

นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยางละ ๔.๐๐ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๘ โดยนายจางมีความพึงพอใจท่ีบัณฑิตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการแสวงหาขอมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๗๕ 

และมีความพึงพอใจในเรื่องความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอสื่อสารนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 

๓.๗๕ 

ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ 

  



๖๗ 

ตอนที่ ๓ สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

นายจาง หรือผูบังคับบัญชามีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของเก่ียวกับคุณลักษณะและความสามารถใน

การปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

 ๑. บัณฑิตมีความรูความสามารถ มาประยุกตใชปฏิบัติงานในหนาท่ีจนประสบความสําเร็จ 

๒. บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี มีความตั้งใจ ขยันและปฏิบัติงานได 

อยางถูกตอง 

 ๓. บัณฑิตทํางานไมตรงกับสายการเรียนท่ีจบการศึกษา แตสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มี

ความอดทน และกระตือรือรน  

 ๔. ควรพัฒนาการเรียนรูในวิชาชีพ ใหเกิดความชํานาญเพ่ือความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

ควรเพ่ิมความรูและทักษะใหมากข้ึน เชน การบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบใหเปนระบบ พัฒนา

ทางดานการคํานวณ เปนตน 

 ๕. บัณฑิตควรพัฒนาในเรื่องของภาวะผูนําท่ีดี การปฏิบัติงานเปนทีม ความเชื่อม่ันในตนเองและ

ไหวพริบปฏิภาณในการปฏิบัติงานในองคกร 

 ๖. ความรูทางดานเทคโนโลยี ควรเพ่ิมทักษะการใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน เชน การใช

โปรแกรมพ้ืนฐานตางๆ Microsoft Office เชน MS word, Power Point, MS Excel เปนตน 

 ๗. ภาษาตางประเทศ บัณฑิตควรเนนการพัฒนาภาษาตางประเทศใหมาก เชน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี เปนตน 

 ๘. การปฏิบัติตัวในสังคม บัณฑิตควรปรับปรุงในเรื่องของการควบคุมภาวะทางอารมณ 

บุคลิกภาพ ความออนนอมถอมตน และการแบงแยกเวลางานและเวลาสวนตัว เชน การติด Social network 

ในขณะทํางาน การติดตอสื่อสารท่ีไมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เปนตน 

 



๖๘ 

บทท่ี ๔ 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 
 การสํารวจครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของนายจาง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

รุนปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจาง หรือผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เก่ียวกับคุณลักษณะและความสามารถใน

การปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

วิธีดําเนินการสํารวจ 

๑. กลุมตัวอยางในการสํารวจในครั้งนี้ ผูสํารวจใชประชากร คือ นายจาง หรือ ผูบังคับบัญชาท่ีมีหนาท่ีกํากับ 

ดูแลการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีปฏิบัติงานดวยท้ังหมด จํานวน ๔,๙๑๓ คน   

๒. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการสํารวจในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม มีจํานวน ๓ ตอน 

ประกอบดวย 

 ตอนท่ี ๑  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามหรือนายจาง มีขอคําถามจํานวน ๖ ขอ 

 ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ   

              ดุษฎีบัณฑิต  รุนปการศึกษา ๒๕๕๔  ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ  

     มีขอคําถามจํานวน  ๒๕  ขอ 

 ตอนท่ี ๓  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

     เปนแบบสอบถามท่ีใหนายจาง หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีหนาท่ีกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของ 

  บัณฑิต เสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต  

  ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายเปด  ๒  ขอ 

๓. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากนายจาง หรือผูบังคับบัญชาของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รุน

ปการศึกษา ๒๕๕๔ ในชวงระยะเวลาระหวางเดือนมกราคม – เมษายน  ๒๕๕๖ โดยวิธีการสงทาง

ไปรษณียพรอมแนบซองติดแสตมปจาหนาซองถึงกองแผนงาน เพ่ือใหนายจาง หรือผูบังคับบัญชาสง

แบบสอบถามกลับมา แบบสอบถามสงไปจํานวน ๔,๙๑๓ ฉบับ ไดรับกลับคืน และมีความสมบูรณ จํานวน 

๑,๗๕๙  ฉบับ คิดเปนรอยละ ๓๕.๘๐ 

๔. ผูดําเนินการสํารวจใชคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถ่ี ในการวิเคราะหขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และใชคาเฉลี่ย (𝑥) ในการวิเคราะหตามจุดมุงหมายของการวิจัย 



๖๙ 

สรุปผลการสํารวจ 

 ผลการสํารวจเรื่องความพึงพอใจของนายจา้ง หรือผู้บังคับบัญชาที่มตีอ่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
สรุปไดด้ังตอ่ไปน้ี 

๑. จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา ในภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพาทํางานอยู่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน และบัณฑติส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตรงหรือสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

เมื่อพิจารณาเป็นระดับการศึกษา พบว่า หรือผู้บังคับบัญชามีสถานภาพส่วนใหญ่เป็นดงัน้ี  
๑. ระดับปริญญาตรี พบว่า นายจ้าง หน่วยงานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาทํางานอยู่ส่วนใหญ่เป็น

บริษัทเอกชน และบัณฑติส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
๒. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พบว่า หน่วยงานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาทํางานอยู่ส่วนใหญ่เป็น

หน่วยงานราชการ และบัณฑติส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตรงหรือสอดคลอ้งกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา  
๓. ระดับปริญญาโท พบว่า หน่วยงานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาทํางานอยู่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน

ราชการ และบัณฑิตส่วนใหญป่ฏิบัติงานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
๔. ระดับปริญญาเอก พบว่า หน่วยงานที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาทํางานอยู่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน

ราชการ และบัณฑิตส่วนใหญป่ฏิบัติงานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 
 

๒. จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา ตอ่การปฏิบัติงานของบัณฑิต เป็นดังน้ี 



คณะ/วิทยาลัย

คุณธรรม 
จริยธรรม

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

ทักษะพิสัย 
(คณะ

การแพทย์
แผนไทยฯ)

ทักษะการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล

ภาพรวม เฉลี่ยรวม

ระดับปริญญาตรี ๔.๐๔ ๓.๘๖ ๓.๗๒ ๓.๙๓ ๓.๖๘ ๔.๐๓ ๓.๕๗ ๓.๙๑ ๓.๘๖
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๔.๐๓ ๓.๘๕ ๓.๗๑ ๓.๙๓ ๓.๗๓ ๓.๙๐ ๓.๘๖
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๔.๑๙ ๓.๙๖ ๓.๙๖ ๔.๑๖ ๓.๙๔ ๔.๐๓ ๔.๑๑ ๔.๐๕
คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๔.๑๐ ๓.๗๘ ๓.๕๕ ๓.๙๓ ๓.๕๕ ๔.๐๖ ๓.๘๓
คณะพยาบาลศาสตร์ ๓.๙๐ ๓.๔๕ ๓.๓๑ ๓.๗๐ ๓.๔๐ ๓.๕๗ ๓.๖๖ ๓.๕๗
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๓.๘๒ ๓.๖๔ ๓.๔๔ ๓.๖๙ ๓.๕๘ ๓.๖๘ ๓.๖๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔.๐๖ ๓.๘๗ ๓.๗๐ ๓.๙๔ ๓.๗๗ ๓.๙๔ ๓.๘๘
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔.๑๗ ๓.๙๘ ๓.๙๑ ๔.๐๗ ๓.๗๖ ๔.๐๒ ๓.๙๙
คณะโลจิสติกส์ ๓.๙๑ ๓.๗๘ ๓.๖๔ ๓.๗๘ ๓.๖๐ ๓.๘๕ ๓.๗๖
คณะวิทยาการสารสนเทศ ๔.๒๑ ๓.๙๒ ๓.๘๕ ๔.๑๖ ๓.๗๘ ๔.๑๕ ๔.๐๑
คณะวิทยาศาสตร์ ๔.๐๓ ๓.๘๗ ๓.๖๖ ๓.๘๘ ๓.๖๔ ๓.๘๗ ๓.๘๒
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔.๑๒ ๔.๐๕ ๓.๗๑ ๔.๐๓ ๓.๗๙ ๔.๐๓ ๓.๙๖
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๓.๙๑ ๓.๕๘ ๓.๕๑ ๓.๘๑ ๓.๔๙ ๓.๗๐ ๓.๖๗
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔.๒๘ ๔.๑๗ ๔.๐๔ ๔.๒๒ ๓.๙๐ ๔.๐๘ ๔.๑๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๐๐ ๓.๘๔ ๓.๖๑ ๓.๘๗ ๓.๕๗ ๓.๘๓ ๓.๗๙
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓.๘๕ ๓.๘๘ ๓.๖๒ ๓.๘๑ ๓.๕๐ ๓.๗๑ ๓.๗๓
คณะศึกษาศาสตร์ ๔.๐๙ ๔.๐๖ ๓.๘๖ ๔.๐๐ ๓.๘๗ ๔.๐๐ ๓.๙๘
คณะสหเวชศาสตร์ ๓.๙๔ ๓.๗๐ ๓.๖๑ ๓.๗๖ ๓.๕๕ ๓.๘๑ ๓.๗๓
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๔.๐๒ ๓.๙๒ ๓.๗๗ ๓.๙๓ ๓.๖๗ ๓.๘๑ ๓.๘๕
คณะอัญมณี ๔.๓๑ ๔.๐๘ ๔.๑๑ ๔.๓๓ ๓.๖๗ ๔.๑๑ ๔.๑๐
วิทยาลัยนานาชาติ ๓.๗๗ ๓.๘๐ ๓.๘๐ ๓.๖๘ ๓.๙๐ ๓.๘๐ ๓.๗๙

ตารางแสดงความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตแต่ละคณะ/วิทยาลัย

๗๐



คณะ/วิทยาลัย

คุณธรรม 
จริยธรรม

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

ทักษะพิสัย 
(คณะ

การแพทย์
แผนไทยฯ)

ทักษะการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล

ภาพรวม เฉลี่ยรวม

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔.๐๖ ๔.๐๖ ๓.๙๑ ๔.๐๔ ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๐๔
คณะศึกษาศาสตร์ ๔.๐๖ ๔.๐๖ ๓.๙๑ ๔.๐๔ ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๐๔
ระดับปริญญาโท ๔.๓๑ ๔.๑๘ ๔.๐๖ ๔.๑๖ ๔.๑๒ ๔.๒๐ ๔.๑๙ ๔.๑๗
คณะพยาบาลศาสตร์ ๔.๐๘ ๔.๐๘ ๓.๙๖ ๔.๐๒ ๓.๙๖ ๔.๒๐ ๔.๐๔ ๔.๐๕
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๔.๘๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๐ ๔.๗๕ ๔.๐๐ ๔.๒๐
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔.๒๘ ๔.๐๘ ๓.๙๓ ๔.๒๗ ๔.๕๐ ๔.๓๓ ๔.๒๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔.๒๕ ๔.๑๓ ๔.๓๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๒๐
คณะโลจิสติกส์ ๔.๔๑ ๔.๓๑ ๔.๒๐ ๔.๔๒ ๔.๑๔ ๔.๓๙ ๔.๓๑
คณะวิทยาการสารสนเทศ ๔.๔๒ ๔.๑๙ ๓.๗๐ ๔.๑๐ ๓.๙๔ ๔.๒๕ ๔.๑๐
คณะวิทยาศาสตร์ ๔.๑๓ ๔.๒๕ ๓.๘๐ ๔.๐๕ ๔.๐๖ ๔.๐๐ ๔.๐๕
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔.๓๓ ๔.๒๕ ๔.๒๐ ๔.๔๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๒๘
คณะศึกษาศาสตร์ ๔.๑๗ ๔.๒๕ ๔.๑๕ ๔.๒๓ ๓.๙๙ ๔.๑๒ ๔.๑๕
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ๔.๑๔ ๓.๙๘ ๔.๐๕ ๔.๐๐ ๓.๘๖ ๔.๑๘ ๔.๐๔
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ๔.๑๙ ๔.๑๑ ๔.๐๕ ๔.๑๘ ๓.๙๗ ๔.๐๘ ๔.๑๐
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา ๔.๔๔ ๔.๕๘ ๔.๔๐ ๔.๒๐ ๔.๓๓ ๔.๓๓ ๔.๓๘
ระดับปริญญาเอก ๔.๔๒ ๔.๓๗ ๔.๒๖ ๔.๓๔ ๔.๔๐ ๔.๗๘ ๔.๓๗ ๔.๓๗
คณะพยาบาลศาสตร์ ๔.๒๘ ๔.๔๒ ๔.๓๓ ๔.๑๓ ๔.๒๕ ๔.๗๘ ๔.๓๓ ๔.๓๖
คณะวิทยาศาสตร์ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๔๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๗
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๔.๒๕ ๔.๒๕ ๔.๐๐ ๔.๓๕ ๔.๓๘ ๔.๒๕ ๔.๒๕
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๘
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ๔.๕๘ ๔.๖๙ ๔.๓๕ ๔.๒๐ ๔.๓๘ ๔.๒๕ ๔.๔๑

รวม ๔.๒๑ ๔.๑๒ ๓.๙๙ ๔.๑๒ ๔.๐๙ ๔.๐๓ ๔.๑๘ ๔.๑๑ ๔.๑๑

๗๑



๗๒ 

จากตางราง พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาทีม่ีตอ่การปฏิบัติงาน
ของบัณฑติในทุกๆ ด้าน ของแตล่ะคณะ/วิทยาลัย อยู่ในช่วงระหว่าง ๓.๕๘-๔.๔๖ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๐ 
 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า  

ระดับปริญญาตรี  
คณะที่มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจตอ่การปฏิบัติงานของบัณฑิตมากที่สดุ ไดแ้ก่ คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ (๔.๑๒) รองลงมา ๓ อันดับ ได้แก่ คณะอัญมณี (๔.๑๐) คณะคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
(๔.๐๕) และคณะวิทยาการสารสนเทศ (๔.๐๑) 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยของความพงึพอใจต่อ                    
การปฏิบัติงานของบัณฑิต ๔.๐๔   

ระดับปริญญาโท 
คณะที่มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจตอ่การปฏิบัติงานของบัณฑิตมากที่สดุ ไดแ้ก่ วิทยาลยัวิทยาการวิจัย 

และวิทยาการปัญญา (๔.๓๘) รองลงมา ๓ อันดับ ได้แก่ คณะโลจิสติกส ์(๔.๓๑) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(๔.๒๘) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๔.๒๓) 

ระดับปริญญาเอก 
คณะที่มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจตอ่การปฏิบัติงานของบัณฑิตมากที่สดุ ไดแ้ก่ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์

(๔.๗๘) รองลงมา ๓ อันดับ ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (๔.๔๑) คณะพยาบาลศาสตร์ 
(๔.๓๖)  และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (๔.๒๕) 
  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของแต่ละคณะ/วิทยาลัย พบว่า  
1) ด้านที่แต่ละคณะ/วิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
ระดับปริญญาตรี 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสุด 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสดุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสดุ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะรฐัศาสตร์และนิตศิาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะโลจิสติกส ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 



๗๓ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะวิทยาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านความรู้มากที่สดุ 
คณะศึกษาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด 
คณะสหเวชศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะอญัมณ ีนายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบมากที่สดุ 
วิทยาลัยนานาชาต ินายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมากทีสุ่ด 
 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 
คณะศึกษาศาสตร ์นายจ้างมคีวามพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้มากที่สดุ 
 

ระดับปริญญาโท 
คณะพยาบาลศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรูม้ากที่สดุ 
คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากท่ีสดุ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข                  

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สดุ 
คณะรฐัศาสตร์และนิตศิาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบมากที่สุด 
คณะโลจิสติกส ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบมากที่สดุ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะวิทยาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านความรูม้ากที่สดุ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
คณะศึกษาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านความรู้มากที่สดุ 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 



๗๔ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านความรู้มากท่ีสุด 

ระดับปริญญาเอก 
คณะพยาบาลศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมากที่สดุ 
คณะวิทยาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

มากที่สดุ  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สดุ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมากท่ีสดุ 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านความรู้มากทีสุ่ด 
 

2) ด้านที่แต่ละคณะ/วิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับทกุๆ ด้าน 
 ระดับปริญญาตรี 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยที่สุด 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยทีสุ่ด 
คณะพยาบาลศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยที่สุด 
คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยทีส่ดุ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะทางปัญญาน้อยที่สุด 
คณะรฐัศาสตร์และนิตศิาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยทีสุ่ด 
คณะโลจิสติกส ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยทีสุ่ด 
คณะวิทยาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 



๗๕ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยทีส่ดุ 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยท่ีสดุ 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยท่ีสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 
คณะศึกษาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญานอ้ยที่สดุ 
คณะสหเวชศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยที่สุด 
คณะอญัมณ ีนายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศน้อยท่ีสุด 
วิทยาลัยนานาชาต ินายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

น้อยทีสุ่ด 
 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 
คณะศึกษาศาสตร ์นายจ้างมคีวามพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญานอ้ยท่ีสดุ 
 

ระดับปริญญาโท 
คณะพยาบาลศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยทีส่ดุ 
คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบน้อยที่สุด 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทกัษะทางปัญญาน้อยที่สุด 
คณะรฐัศาสตร์และนิตศิาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยทีสุ่ด 



๗๖ 

คณะโลจิสติกส ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 

คณะวิทยาการสารสนเทศศ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยทีส่ดุ 
คณะวิทยาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยที่สดุ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยทีสุ่ด 
คณะศึกษาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สดุ 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยที่สุด 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยที่สุด 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปัญญา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล และความรับผิดชอบน้อยทีสุ่ด 
 
ระดับปริญญาเอก 

คณะพยาบาลศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
น้อยทีสุ่ด 

คณะวิทยาศาสตร ์นายจ้างมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบน้อยทีสุ่ด 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยทีส่ดุ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล และความรับผิดชอบน้อยทีสุ่ด 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา นายจ้างมีความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล และความรับผิดชอบน้อยทีสุ่ด 
  
  



๗๗ 

จาการสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความตอ้งการ เก่ียวกับคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑติมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 

๑.๑  ข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
สรุปเป็นประเด็นไดด้ังต่อไปน้ี 

๑. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มาประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีจนประสบความสําเร็จ 
๒. บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างด ีมีความตั้งใจ ขยันและปฏิบัติงานได้

อย่างถูกตอ้ง 
๓. บัณฑิตทํางานไม่ตรงกับสายการเรียนท่ีจบการศึกษา แตส่ามารถปฏิบัตงิานได้เป็นอย่างดี มีความ

อดทน และกระตือรือร้น 
๔. ควรพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชพี ให้เกิดความชํานาญเพ่ือความเป็นมืออาชพีในการปฏิบัติงาน ควร

เพ่ิมความรู้และทักษะให้มากขึ้น เช่น การบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบให้เป็น
ระบบ พัฒนาทางด้านการคํานวณ เป็นต้น 

๕. บัณฑิตควรพัฒนาในเรื่องของภาวะผู้นําทีด่ี การปฏิบัติงานเป็นทีม ความเช่ือมั่นในตนเองและไหว
พริบปฏิภาณในการปฏิบัติงานในองค์กร 

๖. ความรู้ทางเทคโนโลยี ควรเพ่ิมทักษะการใชค้อมพิวเตอรใ์นการปฏิบัติงาน เช่น การใชโ้ปรแกรม
พ้ืนฐานต่างๆ Microsoft Office, MS word, MS PowerPoint, Excel เป็นต้น 

๗. ภาษาต่างประเทศ บัณฑติควรเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้มาก เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น 

๘. การปฏิบัติตัวในสังคม บัณฑิตควรปรับปรุงในเรื่องของการควบคุมภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพ 
ความออ่นน้อมถ่อมตน และการแบ่งแยกเวลางานและเวลาส่วนตัว เช่น การติด Social Network  
ในขณะทํางาน การตดิต่อสือ่สารที่ไม่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น



๗๘ 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการสํารวจในครั้งน้ีได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่า ความพึงพอใจของนายจ้าง หรือ ผู้บังคับบัญชาทีม่ีตอ่การ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาน้ัน อยู่ในระดับดี และผู้ใช้บัณฑติที่ได้ใหข้้อเสนอแนะตอ่มหาวิทยาลัย          
ตอ่บัณฑิต และความต้องการให้มหาวิทยาลัยผลติบัณฑติที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคลอ้ง
กับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้ดําเนินการเปิดสอนระดับอดุมศึกษามาเป็นระยะเวลานาน สามารถผลติบัณฑิตทีม่ี
คุณภาพออกสูส่ังคม แตอ่ย่างไรก็ตามจากสภาพการณ์ต่างๆ ของสังคม ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน การบ่มเพาะคุณธรรมความดีงามน้ันทกุอย่างสามารถปลูกฝังได ้ข้ึนอยู่กับตัวนิสติ 
หากนิสิตแตล่ะคนจะไม่พยายามฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายในคุณธรรมความดีงามของตนเอง ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เห็นว่าพ้ืนฐานดั้งเดิมของบัณฑิตทุกคนจึงเป็นปัจจัยหลักทีจ่ะติดตัวเขาไปตลอดเวลา จากการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดงัต่อไปนี้ คือ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการสํารวจ 

๑. มหาวิทยาลยับูรพาควรส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศต่างๆซึ่งถือว่ามีความสาํคัญเป็นอย่างมาก 
และฝึกฝนกระตุ้นให้นิสติเกิดการพัฒนาตนเองและความชาํนาญในการนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒. มหาวิทยาลยัควรกําหนดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนตอ้งทํากิจกรรม หรือสมัครสมาชิกในชมรมใดชมรม
หน่ึง  ซึ่งกิจกรรมหรอืชมรมเหล่าน้ันจะมีส่วนช่วยในฝึกฝนด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้รู้จักวิธีการทํางาน             
การทํางานเป็นทีม การอยู่รว่มกับบุคคลอืน่ในสังคมอื่นในสังคม โดยอาจมีการพิจารณาให้บรรลุข้อมลูกิจกรรมไว้ใน
ประวัติของนิสติด้วย 

๓. มหาวิทยาลยัควรจัดให้มีการบรรลุวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสตูรทุกหลกัสูตร โดยให้นิสิต
ทุกคนตอ้งเรียน และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ฮารด์แวร์ 
และซอฟต์แวร์ 

๕. มหาวิทยาลยัควรจัดให้มีการเชิญหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นแหล่งงานที่สําคัญของบัณฑิตมาบรรยาย
ให้ความรู้กับนิสิต เช่น ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการทํางาน วิธีการทํางานร่วมกับคนอื่น การใช้ความรูท้ี่ศึกษามาใน
การทํางาน เป็นต้น 

๖. มหาวิทยาลยัควรกําหนดนโยบายทางวิชาการ  โดยทุกหลักสตูรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน มีการฝึกงาน
ก่อนสําเร็จการศึกษา โดยกําหนดระยะเวลา จํานวนชั่วโมง ชั้นปีที่นิสติจะต้องฝึกงาน โดยตอ้งมีการประเมินผลการ
ฝึกงานด้วย 

๘. มหาวิทยาลยัควรจัดให้มีการสนับสนุนหรอืส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการในด้านต่างๆให้มากขึ้น โดย
จัดหาสถานทีส่าํหรับให้นิสติได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ทําให้นิสติได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าตดัสินใจ 
ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ไปหลังจากจบการศึกษาและไปทํางานร่วมกับคนอื่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

    คณะพยาบาลศาสตร 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

    คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

 

 



 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ใชบ้ัณฑิต 
เก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลยับูรพา 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

คําชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบ
แบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งน้ีการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มผีลกระทบ
ต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
  ตอนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต  
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
 ๑. ข้อมูลเบ้ืองต้นของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
  ๑.๑ ระดับการศึกษา 
   [  ] ปริญญาตรี  [  ] ปริญญาโท  [  ] ปริญญาเอก 
  ๑.๒ คณะ ................................................................................................................................. 
  ๑.๓ สาขาวิชา .......................................................................................................................... 
 ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ๒.๑ ช่ือสถานประกอบการ ...................................................................................................... 
  ๒.๒ ลักษณะของสถานประกอบการ 
   [   ] หน่วยงานราชการ  [   ] บริษัทเอกชน [   ] รัฐวิสาหกิจ 
   [   ] ธนาคาร/สถาบันการเงิน [   ] อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

 ๒.๓ งานที่บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

   [   ] ตรง/สอดคล้อง  [   ] ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง   
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ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบณัฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
คุณลักษณะ / พฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
๑.๑ มีความเสยีสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
๑.๒ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม  
๑.๓ มีความรบัผิดชอบ  
๑.๔ มีความซือ่สัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
๑.๕ ตรงต่อเวลา  
๑.๖ มีความขยันอดทน อุตสาหะ  

๒.  ด้านความรู้  
๒.๑ มีความรูใ้นสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  
๒.๒ มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ และแปล

ความได้อย่างถูกต้อง 
 

๒.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๔ มีความสามารถในการเรียนรู้งาน  
๓.  ด้านทักษะทางปญัญา  

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สําเร็จ
ตามกําหนดเวลา 

 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

 

๓.๓ ความสามารถในการแกปั้ญหาและทํางานท่ามกลาง
ความกดดันได้ 

 

๓.๔ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน  
๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้  
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คุณลักษณะ / พฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล และความ
รับผิดชอบ 

 

๔.๑ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม  
๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง  
๔.๓ มีความเป็นผู้นําที่ดี  
๔.๔ ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และ

รับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 
 

๔.๕ รักษาสาธารณสมบัติ  
๕.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๕.๑ มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผล
วิเคราะห์ต่างๆ 

 

๕.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 

 

๕.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 

 

๕.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาข้อมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

 

๖.ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม  

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๓.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
๓.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ขอขอบคุณ ทีท่่านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 



 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ใชบ้ัณฑิต 
เก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลยับูรพา 

คณะพยาบาลศาสตร ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

คําชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบ
แบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งน้ีการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มผีลกระทบ
ต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
  ตอนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต  
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
 ๑. ข้อมูลเบ้ืองต้นของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
  ๑.๑ ระดับการศึกษา 
   [   ] ปริญญาตรี  [   ] ปริญญาโท  [   ] ปริญญาเอก 
  ๑.๒ คณะ ................................................................................................................................. 
  ๑.๓ สาขาวิชา .......................................................................................................................... 
 ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ๒.๑ ช่ือสถานประกอบการ ...................................................................................................... 
  ๒.๒ ลักษณะของสถานประกอบการ 
   [   ] หน่วยงานราชการ  [   ] บริษัทเอกชน [   ] รัฐวิสาหกิจ 
   [   ] ธนาคาร/สถาบันการเงิน [   ] อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

 ๒.๓ งานที่บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

   [   ] ตรง/สอดคล้อง  [   ] ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง   
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ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบณัฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
คุณลักษณะ / พฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม   
๑.๑ มีความเสยีสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   
๑.๒ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม   
๑.๓ มีความรบัผิดชอบ   
๑.๔ มีความซือ่สัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
๑.๕ ตรงต่อเวลา   
๑.๖ มีความขยันอดทน อุตสาหะ   

๒.  ด้านความรู้   
๒.๑ มีความรูใ้นสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา   
๒.๒ มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ และ            

แปลความได้อย่างถูกต้อง 
  

๒.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

  

๒.๔ มีความสามารถในการเรียนรู้งาน   
๓.  ด้านทักษะทางปญัญา   

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สําเร็จ
ตามกําหนดเวลา 

  

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

  

๓.๓ ความสามารถในการแกปั้ญหาและทํางานท่ามกลาง
ความกดดันได้ 

  

๓.๔ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน   
๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้   
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คุณลักษณะ / พฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล และความ
รับผิดชอบ 

  

๔.๑ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม   
๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง   
๔.๓ มีความเป็นผู้นําที่ดี   
๔.๔ ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และ

รับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 
  

๔.๕ รักษาสาธารณสมบัติ   
๕.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๕.๑ มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผลวิเคราะห์
ต่างๆ 

  

๕.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร   
๕.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ               

การติดต่อสื่อสาร 
  

๕.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาข้อมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงาน          
ให้บรรลุเป้าหมาย 

  

๖.ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล   
๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาล โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์

การพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  

๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   
๖.๓ ปฏิบัติการพยาบาล ด้วยความต้ังใจ เต็มใจ   
๖.๔ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงปัจเจกบุคคล และ

เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ 
  

๖.๕ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ  
ผู้ใช้บริการเป็นสําคัญ 

  

๖.๖ ปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักความประหยัด และ
คํานึงถึงสภาวะโลกร้อน 

  

๗.ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม   
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ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๓.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
๓.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ขอขอบคุณ ทีท่่านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 



 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ใชบ้ัณฑิต 
เก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลยับูรพา 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

คําชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบ
แบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งน้ีการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มผีลกระทบ
ต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
  ตอนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต  
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
 ๑. ข้อมูลเบ้ืองต้นของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
  ๑.๑ ระดับการศึกษา 
   [   ] ปริญญาตรี  [   ] ปริญญาโท  [   ] ปริญญาเอก 
  ๑.๒ คณะ ................................................................................................................................. 
  ๑.๓ สาขาวิชา .......................................................................................................................... 
 ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ๒.๑ ช่ือสถานประกอบการ ...................................................................................................... 
  ๒.๒ ลักษณะของสถานประกอบการ 
   [   ] หน่วยงานราชการ  [   ] บริษัทเอกชน [   ] รัฐวิสาหกิจ 
   [   ] ธนาคาร/สถาบันการเงิน [   ] อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

 ๒.๓ งานที่บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

   [   ] ตรง/สอดคล้อง  [   ] ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง   
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ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบณัฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
คุณลักษณะ / พฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
๑.๑ มีความเสยีสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
๑.๒ มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกติกาของสังคม  
๑.๓ มีความรบัผิดชอบ  
๑.๔ มีความซือ่สัตย์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
๑.๕ ตรงต่อเวลา  
๑.๖ มีความขยันอดทน อุตสาหะ  

๒.  ด้านความรู้  
๒.๑ มีความรูใ้นสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  
๒.๒ มีความรอบรู้ สามารถตีความ จับใจความ และแปล

ความได้อย่างถูกต้อง 
 

๒.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๔ มีความสามารถในการเรียนรู้งาน  
๓.  ด้านทักษะทางปญัญา  

๓.๑ ความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติงานได้สําเร็จ
ตามกําหนดเวลา 

 

๓.๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

 

๓.๓ ความสามารถในการแกปั้ญหาและทํางานท่ามกลาง
ความกดดันได้ 

 

๓.๔ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน  
๓.๕ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้  
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คุณลักษณะ / พฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล และความ
รับผิดชอบ 

 

๔.๑ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม  
๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง  
๔.๓ มีความเป็นผู้นําที่ดี  
๔.๔ ปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และ

รับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 
 

๔.๕ รักษาสาธารณสมบัติ  
๕.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๕.๑ มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผล
วิเคราะห์ต่างๆ 

 

๕.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 

 

๕.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 

 

๕.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาข้อมูล/ การนําเสนองาน/ การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

 

๖.ด้านทักษะพิสัย  
๖.๑ มีความสามารถในการทาํหัตถการทางการแพทย์         

แผนไทยประยกุต์ตามมาตรฐานวิชาชีพ                    
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 

๖.๒ มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  
๗.ความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม  
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ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๓.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
๓.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ขอขอบคุณ ทีท่่านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 



ชื่อเอกสาร  ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต   
                 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข              รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ดร.เจริญ       ชินวานิชย์เจริญ          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
นางสาวเนาวรัตน์      ดรุณศรี                        ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
ผู้ดําเนินการจัดทํา 
นางสาวเสวิตา  บุญเชิด                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
จํานวนท่ีพิมพ์                                   ๑๐๐  เล่ม 
 
วันที่พิมพ์เผยแพร่                                  สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
ผลิตโดย 
นางณัฐวิมล  เจริญสุข   
นายอําพล  บริบูรณ์        
นางสาวศิริพร  กนิฐกุล 
 
 
....................................................................................................................................... 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี 
ช้ัน  ๘  อาคาร  ภปร.(อาคารสํานักงานอธิการบดี) 
เลขที่ ๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 
โทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๓๘ ๓๙๐๑๓๐ 
......................................................................................................................................  
  

 



เอกสารผลการสํารวจ 

ความพงึพอใจของนายจางตอการปฏิบัติงานของบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบุรพา 

http://planning.buu.ac.th 
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